



Xutbətul-Hacə


Həmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfİrət diləyirik. Nəfslərimizin şərindaon va pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə   yönəltmişsə, onu heç kəs azdıra bilməz, kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə bilməz. Mən şəhadat ediram ki, Allahdan başqa həqiqi ilah yoxdur, O, təkdir, şəriki də yoxdur və şəhadət edirəm ki, Muhamməd Onun qulu və elçisidir.


يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [٣:١٠٢]

Ey iman gətirənlər! Allahdan Ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün! ( Ali-İmran, 102)


يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [٤:١]

Ey insanlar! Sizi tək bir candan xəlq edən, onun özündən zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın törədib yer üzünə yayan Rəbbinizdən qorxun! Adı ilə bir-birinizdən cürbəcür şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çəkinin! Həqiqətən, Allah sizə nəzarət edir. (ən-Nisa, 1)




•1) Hidayət - maarifləndirma, doğru yol göstərmə, rəhbərlik etmə, azğınlıqdan xilas edib, İslamın nurlu yoluna yönəltmə.
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يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا [٣٣:٧٠]

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [٣٣:٧١]

Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz danışın ki,
O, sizin əməllərinizi islah etsin və günahlarınızı bağışlasın. Kim Allaha və Onun Elçisinə itaət etsə, böyük bir uğur qazanar. (əl-Əhzab, 70-71) 
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Şübhəsiz ki, sözlərin ən doğrusu Allahın kəlamı, yolların ən xeyirlisi Muhəmmədin (s.a.s) yoludur. Əməllərin ən pisi dində yeniliklərdir. Sonradan dinə salınan hər bir əməl bidətdir,  hər bir bidət isə zəlalətdir.  Hər bir zəlalət isə oddadır.
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2) XUTBƏTUL-HACƏ adı ilə məşhur olan bu duanı cümə va s. xütbələrdə Peyğəmbər (s.a.s) oxumuşdu. Səhabələrinə də bunu əmr etmiş və özü də onları öyrətmişdir. Hədisin ilk hissəsini bizə Əhməd (No 1/ 392, 293, 432); Əbu Davud (No 2188); Ət-Tirmizi (Ne 1105); İbn Macə (Ne 1892) və başqaları rəvayət etmişlər.

3) Bidət - Yenilik, Muhəmməd Peyğəmbərin (s.a.s)  vəfatından sonra insanlar tərəfİndan dinə salınmış və dindən hesab edilən əməl va sözlərdir.

4) Zəlalət- Azğınlıq, yolunu azmaq. 

5) Hədisin ikinci hissəsini : Muslim "Şərhu Nəvavi" (N 6/ 153-156); Əhmad (N 3/ 319, 371); ən-Nasai (No 3/ 188, 189) va digərləri ravayat etmişlar. Hədis alimi Muhəmməd Nasiraddin al-Albani hədisin bütün rəvayətlərini bir yerə toplayaraq "Xutbatul-Hacə" adlı bir kitab yazmışdır. İstəyənlər bu kitaba baxa bilərlər. Hədis Seyx əl-Albani tərəfİindan sahih adlandırılmışdır.


Bismilləhir-Rahmənir-Rahim


  Uca Allah Muhəmməd Peyğəmbəri (s.a.s) Öz risaləsi ila seçmiş və  ona müqəddəs Qurani-Kərimi nazil edərək bu Quranda bir çox əmrlərlə bərabər Quranı bəyan etməyi da əmr etmişdir. Allah buyurur :




بِٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [١٦:٤٤]

Biz onları aydın dəlillər və kitablarla göndərdik. Sənə də Zikri nazil etdik ki, insanlara, onlara nazil olanı izah edəsən və bəlkə onlar fikirləşələr. ( ən-Nəhl, 44 )



Ayədə əmr olunan "izah edəsən" sözü iki şeyi əhatə edir:

1. Quranı nazil olduğu kimi və əmr olunduğu kimi tərtiblə bəyan etmək, Qurandan heç nə gizlətməmək. Necə ki, Aişə (r.a) buyurur: "Kim desə ki, "Peyğəmbər (s.a.s) Allahın əmrindən nə isə gizlətmişdir", artıq,  Allaha böyük bir iftira demiş olar". Sonra bu ayəni oxudu:


يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ [٥:٦٧]

Ey Elçi! Rəbbindən sənə nazil ediləni təbliğ et! Əgər belə etməsən, Onun göstərişini (sənə tapşırdığı elçilik vəzifəsini) yerinə yetirmiş olmazsan. Allah səni insanlardan qoruyar. Şübhəsiz ki, Allah kafir tayfanı doğru yola yönəltməz. (əl-Maidə, 67)


2. Açıqlanmasına ehtiyac olan ayələri, cümlələri, sözləri ümmətina bəyan etməkdir. Bu çox vaxt ümumi və yığcam ayələrda olur ki, sünnə da onu açıqlayıb bəyan edir. Bu bəyan Peyğəmbərimizin (s.a.s)  sözlari, felləri və ya təsdiqi ilə olur. Məsələn:
1). Uca Allah buyurur:


وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [٥:٣٨]

38) Etdikləri əməlin əvəzində Allahın cəzası olaraq oğru kişinin və oğru qadının əllərini kəsin! Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir. (əl-Maidə, 38)




Bu ayədəki "Oğru" və "əl" sözlari ümumidir. Sünnə bu sözlərdən birincisini bəyan edərək bildirir ki, "oğru" dedikdə dörddə bir dinar və artıq oğurlayan nəzərda tutulur. Necə ki, əl-Buxari va Müslimin rəvayət etdikləri Peyğəmbərimizin (s.a.s) səhih hədisində bildirilir : "əl yalnız oğurlanan mal dörddə bir dinar va daha artıq olarsa kəsilir". Digər bir feli hədis bəyan edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) və onun əshabələri oğrunun əlini biləkdən kəsirlər. Təyəmmüm ayəsində Uca Allah buyurur :


يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [٥:٦]

Ey iman gətirənlər! Namaza durarkən üzünüzü və dirsəklərə qədər əllərinizi yuyun, başınıza məsh çəkin və topuqlara qədər ayaqlarınızı yuyun. Yaxınlıq edib natəmiz olmuşsunuzsa, qüsl edin. Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadınlara toxunmusunuzsa (cinsi əlaqədə olmuşsunuzsa), su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmüm edin və ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün. Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz, lakin O sizi pak etmək və sizə olan nemətini tamamlamaq istər ki, bəlkə şükür edəsiniz. (əl-Maidə, 6)


يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا [٤:٤٣]

Ey iman gətirənlər! Sərxoş ikən nə dediyinizi anlayana qədər və cinsi əlaqədən sonra natəmiz olduğunuz halda, – yolda olan müsafirlər istisna olmaqla – qüsl edənədək namaza yaxınlaşmayın. 




Əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadınlarla yaxınlıq etmisinizsə, su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmüm edin, üzünüzə və əllərinizə sürtün! Həqiqətən, Allah əfv edəndir, Bağışlayandır. (ən-Nisa, 43)


  Sünnə bəyan edir ki, bu ayədə nəzərdə tutulan "əl" sözü yalnız əlin üstü deməkdir. Necə ki, Peyğəmbərimiz (s.a.s) buyurur: "Təyəmmüm bir dəfə əli torpağa vurmaqla üzə və iki əlin üstünə çəkməkdir."

2. Hədissiz düzgün başa düşülmayən ayələrdən daha bir neçəsini xatırlayaq:
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ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ [٦:٨٢]

İman gətirdikdən sonra imanlarına zülm qatışdırmayanları əmin-amanlıq gözləyir. Doğru yola yönəlmişlər də məhz onlardır. (əl-Ənam, 82)



6) Əhməd, əl-Buxari va Muslim Ammar ibn Yasirdan (r.a) rəvayət etmişlər.


  Səhabələr ayədəki "zülm" sözünü ümumi başa düşüb hər növ zülmü, hatta kiçik zülmü də əhatə etdiyini başa düşmüşdülər. Ona görə da bu ayə onlara çətin gəldiyindən Peyğəmbərdən (s.a.s) soruşdular: "Ey Allahın Elçisi! Bizdən kim imanına zülm qatmır ki? Peyğəmbər (s.a.s) dedi: Bu belə deyil. Ayədə nəzərdə tutulan "zülm" şirk deməkdir. Loğmanın sözünü eşitməmisiniz? Həqiqətən şirk böyük zülmdür".
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7) əl-Buxari va Müslim rəvayət etmişlər.


3. Bu ayənin :


وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا [٤:١٠١]

 




  Yer üzündə səfərə çıxdığınız zaman kafirlərin sizə zərər yetirəcəklərindən qorxarsınızsa, namazı qısaltmanıza görə sizə günah gəlməz. Şübhəsiz ki, kafirlər sizin açıq-aydın düşmənlərinizdir.(ən-Nisa, 101)


— zahiri mənasına görə səfərdə olarkən yalnız təhlükə varkən namazı görə qısaltmaq olar. Buna görə də bəzi səhabələr Peyğəmbərdən (s.a.s) soruşaraq dedilər: "Əminamanlıq olarkən namazı səfərdə niyə qısaldaq ki? Peyğəmbər (s.a.s) buyurdu: (Bu) Allahın sizə verdiyi sədəqədir. Bu sədəqəni qəbul edin".
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8) Muslim rəvayət etmişdir. 


4. Uca Allah buyurur :


حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَـٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٥:٣]

Leş, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş, döyülüb öldürülmüş, hündür bir yerdən yıxılıb gəbərmiş, buynuzlanıb öldürülmüş, yırtıcı heyvan tərəfindən parçalanıb yeyilmiş, – ölməmiş kəsdikləriniz istisnadır, – dik qoyulmuş daşlar (bütlər və s.) üzərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə qismət axtarmanız sizə haram edildi. Bunlar günahdır. Bu gün kafirlər sizi dininizdən döndərməkdən əllərini üzdülər. Onlardan qorxmayın, Məndən qorxun. Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim. Hər kəs günaha meyl etməyərək aclıq üzündən haram olanlardan istifadə etməyə məcbur olarsa, bilsin ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.(əl-Maidə, 3)




  Peyğəmbərin (s.a.s) sünnəsi bəyan etmişdir ki, ölmüş heyvanlardan hər növ balıq va çəyirtkə, qanlardan isə qara ciyər və dalaq istisnadır. İbn Omar (s.a.s) Peyğəmbərin (s.a.s) belə dediyini rəvayət edir: "İki növ ölü və iki növ qan bizə halal edilmişdir: İki növ ölü: balıq va çəyirtkə, iki növ qan isə qara ciyər va dalaqdır".
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9) Əhməd, İbn Macə, əd-Dəraqutni rəvayət etmişlər. 


قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٦:١٤٥]

  De: “Mənə gələn vəhylər içərisində ölü heyvan, axar qan, murdar sayılan donuz əti və Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş murdar heyvanlardan başqa, hər hansı bir şəxsin yediyi yeməklər içərisində haram buyurulan bir şey görmürəm”. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, ona günah gəlməz. Şübhəsiz ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.(əl-Ənam, 145)


Peyğəmbərin (s.a.s) sünnəsi bu ayədə qeyd olunmayan daha
başqa şeyləri da haram buyurmuşdur. Ibn Abbas (r.a) deyir:
"Peyğəmbər (s.a.s) köpək dişli heyvanların və caynaqlı quşların yeyilməsini haram etmişdir".   Başqa bir hədisdə Peyğəmbər (s.a.s) Xeybər günü demişdir: "Həqiqətən, Allah va Rasulu ev eşşəklərinin ətini yeməyi sizə qadağan edir. O, nəcisdir!"
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11


10) Muslim 1934
11) əl-Buxari 5523, Muslim 1940


قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَـٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [٧:٣٢]




6. Uca Allah buyurur :




  De: “Allahın Öz qulları üçün üzə çıxartdığı zinəti və təmiz ruziləri kim haram etmişdir?” De: “Bunlar dünya həyatında hamıya, Qiyamət günü isə yalnız möminlərə məxsusdur”. Biz dərk edən adamlar üçün ayələri belə izah edirik.(əl-Əraf, 32)


  Peyğəmbərin (s.a.s) sünnəsi bəyan etmişdir ki, zinətlərdən haram olanı da vardır. Səhih hədislərin birində belə deyilir: Bir gün Peyğəmbər (s.a.s) bir əlinde ipək, digər əlində qızıl tutmuş halda səhabələrin qarşısına çıxıb dedi:"Bu ikisi ümmətimin kişilərinə haram, qadınlarına isə halaldır".
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12) əl-Hakim rəvayət etmiş və hədisi səhih adlandırmışdır. 


  Ötən misallardan bəyan olur ki, şəriətin başa düşülməsində sünnənin böyük rolu vardır va Qurani Kərimi yalnız hədislərlə yanaşı düzgün anlamaq mümkündür.
Birinci misalda səhabələr ümmətin ən fəzilətli, ən zəkalı, ən elmli insanları olmalarına baxmayaraq "zülm" sözünü
lüğəti mənada başa düşmüş və bu sözün verdiyi mə'nanı başa düşməkdə səhv etmişlər. Əgər Peyğəmbar (s.a.s) onlara "zülm" sözünün "şirk" olmasıni izah etməsəydi, biz də bugün ayəni səhv başa düşərdik. Allaha həmd olsun ki, Peyğəmbərimizin (s.s.a) sayəsində bizi bu səhvdən qorudu. İkinci misalda isə hədis olmasaydı səfərda namazın hansı halda qısaldılmasını bilməzdik. Çünki, ayənin zahiri mənasına görə yalnız təhlükə mövcud olarkən (namazı) qısaltmaq olar.

Üçüncü misalda isə hədis olmasaydı, çəyirtkə, balıq, qara ciyər va dalaq kimi nemətləri özümüzə haram etmiş olardıq.

Dördüncü misalda Peyğəmbərimizin (s.a.s) bayanı olmasaydi, vəhşi heyvanlardan köpək dişli və caynaqlı quşları da halal edərdik.

Beşinci misalda isa hadislər olmasaydı kişilərə qızıl və ipəyi halal etmiş olardıq. Ona görə də sələflər deyirlər: "Sünnə Quranı şərh edir".




Sünnəyə ehtiyac olmadığını iddia edənlərin zəlalətdə olmaları :


Bu gün dövrümüzdə özlərini "Qurançılar" adlandıran toplum var ki, Sünnəyə ehtiyac olmadığını iddia edirlər. Əslində isə onlar "Qurançılar" deyil, azğınlardır. Çünki, Quranı yaxşı oxuyub dərk etsəydilər, Allahın, Peyğəmbərə (s.a.s) itaət etməyi əmr etdiyini bilər və azmazdılar.
  Peyğəmbərimiz (s.a.s) belə bir toplumun gəlməsini əvvəlcədən ümmətinə xəbər vermiş və onları bundan çəkindirərək demişdir:
  « Sizdən biri taxtına rahat dirsəklənərək mənim əmrlərimdən və ya qadağalarımdan birini eşitdikdə: "Bilmirəm, Quranda nə tapsaq ona tabe olarıq"- deyənlərdən olmasın. »
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13) ət-Tirmizi və Əbu Davud rəvayət etmişdir. 


 Digər rəvayətdə deyilir: « Sizdən biri taxtına rahat dirsəklənərək mənim əmrlərimdən va ya qadağalarımdan birini eşitdikdə : "Quranda haram olanı haram edərik"- deyənlərdən olmasın. Həqiqətən, mənə Quran və ona oxşarı (Sünnə) verilmişdir"». Digər rəvayətdə deyilir : "Həqiqətən, Peyğəmbərin haram etdikləri Allahın haram etdikləridir".
  Təəssüflər olsun ki, bəzi müəlliflər İslam şəriəti və əqidəsi barədə kitablar yazır va kitabın müqəddiməsində yalnız Qurani-Kərimə əsaslandıqlarını bildirirlər. Əslində isə bu səhih hədis açıq-aydın dəlalət edir ki, İslam şəriəti təkcə Qurandan ibarət deyil, Quran və Sünnədən ibarətdir. Kim Quran və Sünnəni biri-birindən ayırıb, birinə tabe olub, digərini tərk edərsə, heç birinə tabe olmamış olar. Çünki onlardan hər biri digərinə tabe olmağı əmr edir. Necə ki, Uca Allah buyurur:


مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا [٤:٨٠]

Kim Peyğəmbərə itaət edərsə, Allaha itaət etmiş olar, kim üz çevirərsə, bil ki, Biz səni onlara gözətçi göndərməmişik.(ən-Nisa, 80)




  Başqa bir ayədə :


فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا [٤:٦٥]

  Xeyr! Sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən çəkişmələrdə səni hakim hesab etməyincə, sonra da verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan tam təslim olmayınca iman gətirmiş olmazlar. (ən-Nisa, 65)


Başqa bir ayədə isə :


وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًا مُّبِينًا [٣٣:٣٦]

  Allah və Onun Elçisi bir işə hökm verdiyi zaman heç bir mömin kişi və mömin qadın öz işlərində istədikləri qərarı verə bilməzlər. Allaha və Onun Elçisinə asi olan kəs, əlbəttə ki, açıq-aydın azğınlığa düşmüşdür. (əl-Əhzab, 36)


  Digər bir ayədə isə :


مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ [٥٩:٧]

  Allahın Öz Peyğəmbərinə kəndlərin əhalisindən verdiyi qənimətlər Allaha, Peyğəmbərə, qohum-əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara və müsafirlərə məxsus edilmişdir ki, o, aranızdakı zənginlərin var-dövləti olub qalmasın. Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün, nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah şiddətli cəza verəndir.(əl-Həşr, 7)


  Bu məqamda Abdullah ibn Məsuddan (r.a) rəvayət edilən bir hədisi xatırlamaq yerinə düşərdi. Bir dəfə bir qadın onun yanina gəlib dedi :




  "Allah bədəninə şəkil döydürən (tatuirovka etdirən) və şəkil döyən (tatuirovka edən), qaşlarını aldıran və qaş alan qadınlara lənət eləsin!..."- deyən sənsənmi?" Ibn Məsud (r.a)—: "Bali mənəm"-deyə cavab verdi.
  Qadın dedi: "—Mən Quranı əvvəlindən sonuna kimi oxumuşam, amma, sənin dediyinə rast gəlməmişəm. ibni Masud (r.a) dedi: —Əgər oxumuş olsaydın tapardın. Uca Allahın "Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün, nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin."- ayəsini oxudunmu?" Qadın: "Bəli" dedi. lbn Masud (r.a)  dedi : "Mən də Peyğəmbərin: "Allah badaninə şəkil döydürən (tatuirovka etdirən) və şəkil döyən (tatuirovka edən), qaşlarını aldıran va qaş alan qadinlara lənət eləsin!.. " dediyini eşitmişəm".
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14)  Əl Buxari və Muslim rəvayət etmişlər. 


Başqa bir ayədə uca Allah buyurur :


قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٣:٣١]

  De: “Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir”.(Ali-İmran, 31)


Başqa ayədə isə :


يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [٤:٥٩]

  Ey iman gətirənlər! Allaha və Elçisinə itaət edin, həm də özünüzdən olan rəhbərlərə şəriətə uyğun şəkildə itaət edin. Əgər bir şey haqqında mübahisə etsəniz, Allaha və Axirət gününə inanırsınızsa, Allaha və Onun Elçisinə müraciət edin. Bu, sizin üçün daha xeyirli və nəticə etibarilə daha yaxşıdır. (ən-Nisa, 59)


  Allaha müraciət etmək Qurana, Allahın elçisinə (s.a.s) müraciət etmək onun (s.a.s) hədislərinə müraciət etməkdir. Allah başqa bir ayədə buyurur :




قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَـٰفِرِينَ [٣:٣٢]

  De: “Allaha və göndərdiyi Elçiyə itaət edin!” Əgər üz döndərərlərsə, şübhəsiz ki, Allah kafirləri sevməz. (Ali-İmran, 32)


Başqa bir ayədə Uca Rabbimiz belə buyurur :


يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ [٨:٢٠]

  Ey iman gətirənlər! Allaha və Onun Elçisinə itaət edin, eşitdiyiniz halda ondan üz döndərməyin. (əl-Ənfal, 20)



Allah təalə digər bir ayədə isə belə buyurur:


قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۟ ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ [٢٤:٥٤]

  De: “Allaha və Peyğəmbərə itaət edin”. Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, o ancaq özünə həvalə edilənə cavabdehdir, siz də ancaq özünüzə həvalə edilənə cavabdehsiniz. Əgər ona itaət etsəniz, doğru yola yönəlmiş olarsınız. Peyğəmbərin öhdəsinə düşən isə ancaq açıq-aşkar təbliğat aparmaqdır.(ən-Nur, 54)


Allahın digər bir ayəsinə baxaq :


يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَـٰلَكُمْ [٤٧:٣٣]

  Ey iman gətirənlər! Allaha və Peyğəmbərə itaət edin və əməllərinizi puç etməyin!(Muhəmməd, 33)


  Yuxarıdakı ayələrdə Uca Allahın müsəlmanlara "Peyğəmbərə itaət" əmri təkcə Peyğəmbərin (s.a.s) sağlığında deyil,  Qiyamətə kimi öz hökmünü saxlamaqdadır. Peyğəmbrərə (s.a.s) itaət isə onun (s.a.s) əmrlərinə itaət edib qadağalarından çəkinməklə olur. 




Ərəb dilini bilmək Quranı dərk etməyə kifayət deyil.


  Əvvəl dediklərimizdən aydın olur ki, insan nə dərəcədə ərəb dilini bilirsə bilsin, Peyğəmbərin (s.a.s) hədislərinin köməyi olmadan Quranı düzgün başa düşə bilməz. Biz ərəb dilini nə qədər yaxşı bilsək də, Peyğəmbərin (s.a.s)  səhabələrindan yaxşı bilə bilmərik. Çünki, Quran məhz onların dilində nazil olmuşdu. Lakin buna baxmayaraq, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, onlar da Quran ayələrini səhv başa düşmüşdülər. Sünnəni (hədisləri) yaxşı bilən kəs, sünnəni yaxşi bilməyəndən Quran va Quranda olan şəriət əhkamlarını daha yaxşı dərk edər. Əgər bu belədirsə, o zaman Sünnədən heç xəbəri olmayan və ya hədisləri qəbul etməyənin halı sizcə necə olar?
  Buna görə də alimlər arasında qəbul olunmuş qaydalardan biri budur ki, Quranın təfsiri əvvəlcə Quranla, sonra Sünnə ilə, sonra səhabələrin sözləri və. i. a. bu qaydada olmalıdır. Bununla da hədisləri tərk edib Quran ayələrini və şəriət əhkamlarını öz ağılları ilə ölçənlərin necə də böyük bir azğınlıq içində olmaları aydın olur. Buna səbəb isə onların Sünnədən uzaq düşüb onu dərk etməyib, Quran ayələrini oz agillarına və istəklərinə uyğun şərh etmələridir.
  "Təhavi Əqidəsinin Şərhi" kitabında deyilir: "İslam dinini Quran və Sünnədən deyil, kiminsə dediklərindan götürən kəs islam dininin asaslarından necə danışa bilər? Həmçinin, dini Qurandan götürdüyünü iddia edib Quranın şərhində Peyğəmbərin (s.a.s)  hədislərinə və bizə Quranın yalnız yazılışını deyil, həm də mənasını çatdıran səhabələrin və tabiinlarin    rəvayətlərinə əsaslanmayan kəs də İslam dinindən danışa bilməz. Çünki, səhabələr va tabiinlər Quranı uşaqların öyrəndikləri kimi deyil, mənaları ila öyrənirdilər. Kim onların yolu ilə getməzsə öz ağlı ilə getmiş olar. Öz ağlı ilə gedib Quran və Sünnəyə əsaslanmayan kəs hətta düz söyləsə belə günah qazanmış olur. Quran və Sünnəyəəsaslanan isə səhv etsə belə savab qazanmış olar. Lakin düz tapan ikiqat savab qazanmış olar. Səhv edən isə çalışdığına görə bir savab qazanar.
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  Vacib olan budur ki, tam olaraq Peyğəmbərimizə (s.a.s) tabe olub, onun əmrlərina boyun əyib, dediklərini təsdiq va razılıqla qabul etməkdir. Peyğəmbərin (s.a.s) sözlərinə şəkk etməyib, ağlımızı ve kimlərinsə dediklərini ondan üstün saymayaq. Uca Allahı ibadətdə və təvəkküldə təkləşdirdiyimiz kimi, Peyğəmbəri (s.a.s) də itaətdə və təslimdə təkləşdirək. 
  Xülasə, müsəlmanlara Quranla Hədisləri biri-birindən ayırmamaları, Quran və Sünnənin hər ikisini birlikdə qəbul edib, şəriət əhkamlarını onların üzərində qurmaları vacibdir. Yalnız bu halda sağa-sola meyl edib, zəlalətə düşməməyə zəmanət vermək olar. Necə ki, Peyğəmbərimiz (s.a.s)  bu baradə demişdir : 
"Sizə iki şeyi qoyub gedirəm, nə qədər ki, onlardan yapışsanız heç vaxt azmazsınız: Allahın kitabı və mənim Sünnəmdir (hədislərimdir). Bu ikisi Qiyamət günü Kövsər ətrafında toplaşana kimi bir birindən ayrılmayacaqlar.


15) Tabiin— Səhabələrdən sonra gələn və səhabələri görən nəsildir
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16) əl-Hakim və Malik rəvayət etmişlər. 


Sünnə deyildikdə nə nəzərdə tutulur?




Qeyd: İslam dinində bu cür böyük əhəmiyyətə malik olan Peyğəmbərin (s.a.s) hədisləri dedikdə hədis alimlərinin elmi əsaslarla bəyan etdikləri səhih sənədləri və mətnləri olan
hədislər nəzərdə tutulur. Yoxsa, hər dildə gəzən və Peyğəmbərə (s.a.s)nisbət olunan sözlər hədis sayılmaz. Bu cür dillərdə gəzən və ya bəzi kitablarda əsli vo sənədi bilinməyən "hədislər"in əksəriyyəti İslam dininə ziddir. Peğəmbərimiz (s.a.s)  buyurur: "Kim bilərəkdən mənim adımdan yalan danışarsa, öz yerini Cəhənnamdə hazır bilsin".   Ona görə də Peyğəmbərin (s.a.s) adından hədis danışan har kəs bunun necə böyük məsuliyyət olduğunu dərk edib danışdığı hədisin səhih va ya zəif olmasını dəqiqləşdirməlidir.




  Sonda oxucularımızdan kitabın hazırlanmasında zəhməti olanlara xeyir-dua diləyir, onların etdikləri xəta və günahların bağışlanması üçün Allaha yalvarmalarını xahiş edirik.
  Subhanəkə Allahummə və bihəmdik, əşhədu ən lə ilahə illə ənt, əstəğfirukə və ətubu ileyk. (Allahım! Sən pak və müqəddəssən! Sənə həmd olsun! Mən şahidlik edirəm ki, Səndən başqa məbud yoxdur. Səndən bağışlanma diləyir və Sənə tövbə edirəm!)

   Peyğəmbər Muhəmmədə, onun ailəsinə, səhabələrinə və yaxşı işlərdə onların yolunu tutanlara Allahın xeyir-duası və salamı olsun!


